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Kamarai nap 2011. 
 

A hagyományossá vált és tagjaink körében 

nagy népszerűségnek örvendő kamarai 

családi napot ebben az évben október 2-án 

9-től 18 óráig rendezzük meg. A helyszín 

ezúttal is a domonyvölgyi Lázár 

lovaspark, ahol a korábbi években már 

sokan szereztek kellemes élményeket. A 

közös családi kikapcsolódás, szórakozás 

mellett alkalmat kínál a kamarai nap a 

találkozásra Pest megyei, budapesti 

kollégákkal, a két szervezet vezetőivel. A 

fő cél azonban az, hogy mindenki jól 

érezze magát a kamara vendégeként egy 

színes, jó hangulatú rendezvényen.  

 Változatos programmal várjuk 

tagjainkat. A nap folyamán több ismert 

előadó szórakoztatja majd a közönséget – a 

meghívott fellépők között szerepel például 

Tolvai Renáta, Gáspár László, továbbá 

zenekar és táncegyüttes -, megtekinthetik a 

kosztümös lovasbemutatót, lesz 

kocsikázás, meglátogathatják a 

világbajnokok termét stb. A gyermekeket 

külön programok várják, játszóházban, 

kalandparkban, zenés előadáson érezhetik 

jól magukat, vagy kipróbálhatják a 

futószáras lovaglást. A műsorszámokat a 

tv-ből ismert Klausmann Viktor vezeti fel. 

 Természetesen egy hosszú napon 

ételről, italról is kell gondoskodni. Az 

érkezőket pogácsával, süteménnyel s egy 

pohárka itallal vagy üdítővel várják a park 

dolgozói. A regisztrációnál minden 

vendégünk kap 2 db., sörre, borra vagy 

üdítőre váltható italjegyet, és egy 

ebédjegyet. Délidőben svédasztalos 

ebéddel csillapíthatják étvágyukat, azaz 

mindenki maga választ a tucatnyi 

ételfajtából (levesek, készételek, sültek és 

persze édesség, sőt vega étel is lesz a 

terítéken).  

 A részvétel feltétele csupán a 

rendezett kamarai tagság (2011-re 

befizetett kamarai tagsági díj) és előzetes 

jelentkezés. A kamarai tag közvetlen 

családtagjait – házas- vagy élettárs és 

gyermekeik – hozhatja magával. Sajnos, 

egyéb rokonokat fogadni nem áll 

módunkban, mert akkor tagjaink egy része 

számára már nem jutna hely. 

 Jelentkezni szeptember 26-án 

délig lehet postai úton – SzVMSzK Pest 

Megyei Szervezete 1044 Budapest, Nyárfa 

u. 45. -, személyesen illetve telefonon – 

061/220-3129 – vagy a 

pestmegye@szvmszk.hu e-mail-címen. 

Kérjük, közöljék nevüket, címüket és a 

kamarai tagsági igazolványon található 

kamarai azonosító számot. Közöljék 

továbbá, hogy hány fővel kívánnak részt 

venni a kamarai napon (például „plusz 

feleség és két gyermek”). A 

jelentkezésekről visszaigazolás küldését 

nem tudjuk vállalni, de az érdeklődőket 

tájékoztatjuk arról, hogy megérkezett-e 

jelentkezésük. Kérjük, a rendezvényre is 

hozza magával és a regisztrációnál 

mutassa fel érvényes kamarai 

igazolványát. Aki az előzetes jelentkezést 

elmulasztotta, a helyszínen ezt már nem 

tudja pótolni.  

 A helyszínt gépkocsival a régi 3. sz. 

főúton, Gödöllőről Aszód irányában kb. 5 

kilométert haladva, a Domonyvölgyet jelző 

táblánál letérve lehet elérni. Gödöllőről 

általában óránként indulnak autóbuszok a 

helységbe.  

 Minden kedves vendégünknek jó 

időt és remek szórakozást kívánunk. 

mailto:pestmegye@szvmszkpm.hu
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Cserélni kell 

a lejáró rendőrhatósági igazolványokat 
 

A jelenleg használt rendőrhatósági 

igazolványok a kibocsátástól számított öt 

évig érvényesek. Aki tehát 2006-ban kapta 

meg az okmányt, annak legkésőbb az 

igazolványon feltüntetett lejárat napjáig 

meg kell azt újítania, mert a törvény 

értelmében csak érvényes igazolvány 

birtokában dolgozhat. Hiába adta már be a 

kérelmet, ha közben az érvényességi idő 

lejárt, az új igazolvány kézhezvételéig 

jogszerűen nem állhat munkába. 

Természetesen a későbbi időpontban 

kiváltott igazolványok érvényességét is 

figyelemmel kell kísérni. Az egyéni 

vállalkozók ne feledkezzenek meg a 

működési engedély cseréjéről sem, ha az 

is lejár. (Ez esetben a szerződés-

nyilvántartó naplót újra hitelesíttetni kell a 

rendőrségen.)  

 Az igazolványcsere során ugyanúgy 

kell eljárni, mint az első igényléskor, 

azonban a bizonyítvány másolatát nem 

kell ismételten csatolni a kérelemhez, 
mert azt korábban már átvette a rendőrség, 

és annak a tartalmában nem következett be 

változás.  

 Ügyeljünk arra, hogy megfelelő idő 

álljon rendelkezésre az 

igazolványcseréhez. A kérelem benyújtása 

előtt ugyanis be kell szerezni a 

feddhetetlenségi igazolást, és az 

igazolvány kiállítása is időt vesz igénybe. 

Mindehhez 6-8 hét átfutási idővel célszerű 

számolni. Az igazolványcsere menete a 

következő: 

 Feddhetetlenségi igazolás 

beszerzése. (Nem erkölcsi bizonyítvány!) 

A postán kapható (jelenleg 150 Ft), sárga 

csíkkal ellátott borítékban található 

Adattovábbítás iránti kérőlapot nyomtatott 

nagybetűkkel ki kell tölteni, csekken 

befizetni 3.100 Ft igazgatási szolgáltatási 

díjat, s az űrlapot és a csekk 

feladóvevényét megküldeni a borítékon 

lévő címre (Közigazgatási és Elektronikus 

Közszolgáltatások Központi 

Hivatala, 1475 Budapest, Pf. 172.). Ha 

sürget az idő, a kérelem ügyfélfogadási 

időben személyesen, soron kívül is 

előterjeszthető a KEK KH Bűnügyi 

Nyilvántartó Hatóságának 

Ügyfélszolgálatán a Budapest IX. kerület, 

Vaskapu utca 30/B. szám alatt. Ekkor a 

kérelmező által kitöltött adattovábbítás 

iránti kérőlapot és a 3100 Ft összegű 

igazgatási szolgáltatási díj megfizetését 

igazoló feladóvevényt kell az ügyfélnek 

magával vinnie, továbbá 1.300 Ft. 

sürgősségi díjat – a Hivatal 

ügyfélszolgálatán beszerezhető csekken – 

befizetnie. 

 Cserekérelem benyújtása. A 

rendőrségen ki kell tölteni az 

igazolványcseréhez szükséges űrlapokat, 

mellékelni a feddhetetlenségi igazolást, és 

kérni, hogy a cselekvőképesség igazolását 

a rendőrség szerezze be. Az 

igazolványcsere díja 6.900 Ft. A szükséges 

nyomtatványok letölthetők a kamara 

(www.szvmszk.hu) vagy a rendőrség 

(www.police.hu/nyomtatványok) 

honlapjáról is. Az igazolványosok az A/1., 

az egyéni vállalkozók a B/1., a társas 

vállalkozások a C/1. jelű kérelmet és 

mellékleteit használhatják.  

 A vállalkozások, az eddigiekhez 

hasonlóan, csoportosan is benyújthatják 

dolgozóik kérelmeit. A csoportos kérelmet 

a működés helye szerinti rendőr-

főkapitányságon, a dolgozók lakhelye 

szerinti kapitányságoknak megfelelő 

bontásban készült listán kell átadni. 

Azonban csatolni kell minden dolgozó 

kompletten összeállított anyagát is, és 

mindegyikük meghatalmazását a 

vállalkozás ügyintézője részére, hogy az 

eljárásban megbízza őt a képviseletével. 

Fontos, hogy az igazgatási szolgáltatási díj 

megfizetését igazoló csekkszelvény is 

külön-külön, névre szólóan legyen csatolva 

az anyaghoz.  

 

http://www.szvmszk.hu/
http://www.police.hu/nyomtatványok
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Az önkéntes kamarai tagságról 
 

Bizonyára többen hallottak már arról, hogy 

megjelent a 2011. évi XXIV. törvény, 

amely többek között módosította a 

személy- és vagyonvédelmi, valamint a 

magánnyomozói tevékenység szabályairól 

szóló 2005. évi CXXXIII. törvényt.  

 A jogszabály 2012. január 1-jétől – 

a törvény hatálya alá tartozó 

tevékenységek esetében – megszüntette a 

szakmai kamarai tagság kötelező 

jellegét. Ez év december 31-ig tehát az 

eddigi szabályok maradnak érvényben, a 

személy- és vagyonőrök, 

biztonságtechnikai szakemberek, 

magánnyomozók csak kamarai tagként 

végezhetik munkájukat, ezt követően 

azonban választhatnak, hogy továbbra is 

a szakmai kamarához kívánnak-e 

tartozni.  
Vállalkozás keretében a személy- és 

vagyonvédelmi tevékenység továbbra is a 

rendőrség által kiadott működési engedély 

birtokában végezhető. A tervező-szerelő 

vagy magánnyomozói tevékenységet 

azonban csak be kell jelenteni a 

rendőrségen, de a tevékenység végzéséhez 

továbbra is hatósági igazolvány szükséges. 

Egy törvénytervezet szerint (ez tehát még 

módosulhat) a társas és az egyéni 

vállalkozás kérheti a szakmai kamarában a 

nyilvántartását. Amennyiben ezt nem teszi, 

kötelezően a Kereskedelmi és Iparkamara 

tagja lesz. Ez esetben a kamarai díj adók 

módjára történő beszedéséről a NAV 

gondoskodik.  

 A módosított törvény rendelkezése 

szerint annak, aki szakmai kamarai 

tagságát meg kívánja tartani, 2011. 

október 1. és december 31. között 

írásban nyilatkoznia kell erről. Kizárólag 

írásban be kell tehát jelenteni – 

személyazonosító (illetve cég-) adatainak, 

kamarai nyilvántartási számának 

feltüntetésével -, ha a kamara 

tagja/nyilvántartottja kíván maradni. A 

nyilatkozatot a Személy-, Vagyonvédelmi 

és Magánnyomozói Szakmai Kamara 

Országos Szervezetének kell címezni, de a 

területi – esetünkben a Pest megyei – 

szervezethez kell postai úton, személyesen 

vagy elektronikus levélben benyújtani. Aki 

nem tesz ilyen nyilatkozatot, azt január 1-

jei hatállyal, minden külön értesítés nélkül 

töröljük a nyilvántartásból. 

 

Miért tartsam meg kamarai 

tagságomat? 
 

Bizonyára lesznek, akik csak legyintenek, 

hogy ezzel a kérdéssel nem is kívánnak 

foglalkozni. Érdemes mégis átgondolni. A 

kamara továbbra is a szakma, a szakmaiság 

képviselője. Ennek egyik fontos eleme, 

hogy a közbeszerzési eljárásokban 

szakvéleményt ad a tervezett vállalási 

árról, rámutatva, ha abból nem lehetne 

fedezni tisztességesen a dolgozók bérét. 

(Az ilyen és hasonló tevékenységek persze 

„a színfalak mögött” zajlanak, ezekről a 

tagság nem is szerez tudomást.) Sajnos, 

nem mindenki mérte fel, hogy a befizetett 

tagdíj – havonta egy doboz olcsó cigaretta 

– ára többszörösen visszatérül számára, ha 

a tagsági kártyájára kapott vásárlási 

kedvezményeket igénybe veszi. A 

kamarával kötött megállapodás alapján az 

egyik mobilszolgáltató kedvezményes 

tarifát biztosít tagjainknak. Évek óta olcsó 

(családi) nyaralási lehetőséget teremtünk a 

tagoknak. Hirtelenjében csak azokat a 

lehetőségeket soroltuk, amelyek haszna 

forintban is mérhető, ám akik igénybe 

veszik, nem is gondolnak arra, hogy ezeket 

az előnyöket mintegy a kamarai tagdíj 

ellenében élvezik. És akkor még nem is 

beszéltünk az ingyenes 

jogsegélyszolgálatról (gyorsan hozzátéve, 

hogy a kamara természetesen nem járhat el 

a bíróság vagy a rendőrség, munkaügyi 

felügyelőség stb. hatáskörében), az 

ügyfélszolgálaton biztosított internetezési 

lehetőségről, a szakmai továbbképzéshez 

nyújtott vagy a – sajnos, szomorú 

esetekhez kötődően – adott anyagi 
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támogatásról. A mindezekkel kapcsolatos 

kiadásokat a kamara a tagdíjakból fedezi, 

hiszen költségvetési támogatást nem kap.  

Az új mozgástérben ezen kívül 

olyan előnyöket is biztosítani fog 

szervezetünk, amelyeket csak tagjai 

élvezhetnek, s amelyek munkavállalási 

esélyeiket is kedvezően befolyásolják. A 

szakmai fejlődés érdekében és a megbízók 

igényei nyomán kötelező lesz a szakmai 

továbbképzés. Tagjaink számára ezt 

kedvezményesen tesszük lehetővé. Ezzel is 

összefüggésben előnyt fognak élvezni a 

megrendeléseknél azok a vállalkozások, 

amelyeknek a dolgozói – egyfajta 

minőségbiztosítást is jelentve – kamarai 

tagok, tehát kamarai igazolvánnyal 

könnyebb lesz az elhelyezkedés. A jelenleg 

folyó tárgyalások sikere esetén a kamarai 

plasztiklap egyben nagyon kedvező 

hitelkártyaként is fog működni.  

A gazdaság problémáit a kamara a 

jövőben sem fogja megoldani. Érdemes 

azonban mérlegre tenni – mennyit kell 

áldoznom a kamarai tagságra, s ezzel 

szemben mennyit nyerhetek.  

A tagság fenntartásához szükséges 

nyilatkozatot októberben eljuttatjuk 

minden tagunknak. Kérjük, ha valaki a 

hónap közepéig nem kapná meg, jelezze 

azt számunkra.  

 Érdemes még kiemelni, hogy a 

módosított törvénybe bekerültek olyan 

rendelkezések is, amiket a kamara régóta 

szorgalmazott tagjainak munkahelyi 

védelme érdekében. A jövőben a 

megbízást elnyerő vállalkozások csak egy 

szinten vonhatnak be alvállalkozót a 

feladat teljesítésébe, aminek következtében 

átláthatóbbak lesznek a foglalkoztatási 

viszonyok, és kevésbé forgácsolódik szét a 

vállalási díj (tehát a vagyonőr biztosabban  

megkaphatja a pénzét). Ugyancsak az 

átláthatóságot szolgálja az a rendelkezés, 

hogy annak a vállalkozásnak a 

formaruháját kell viselni, amellyel a 

vagyonőr munkaviszonyban áll (korábban 

a dolgozók „átadogatása” miatt előfordult, 

hogy valaki azt sem tudta, ténylegesen 

melyik vállalkozás foglalkoztatja, fizeti.)

 

XVI. Országos Tulajdonvédelmi Konferencia 

Adatot vagy tulajdont védünk?! 
   

A magánbiztonsági szektor minden területén intenzív személyesadat-kezelés folyik, a 

beléptetési naplóadatoktól a kamerák rögzített képéig. Mivel a megrendelő gyakran nincs 

tisztában a jogszabályok által biztosított mozgástérrel, túlzott igényekkel áll elő a munkatársai 

biztonsági háttérellenőrzését, a telephelyen folyó beléptetést illetően. 

Jelenleg Magyarországon a személyes adatok védelmét és a közérdekű adatok 

megismeréséhez való jogot az adatvédelmi biztos és a bíróságok biztosítják. Az adatvédelmi 

biztos eljárhat hivatalból vagy kivizsgálhat bármilyen nála tett panaszt, amely a személyes 

adatok védelméhez és a közérdekű adatok megismeréséhez való jogokkal kapcsolatos. 

Vizsgálata végén állásfoglalást vagy ajánlást fogalmaz meg, melyeknek jogi kötőereje 

korlátozott, ám a nyilvánosság eszközeivel élve mégis hatékonyak lehetnek ezek az eszközök. 

Januártól a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság veszi át e feladatokat, 

amely akár tízmillió forintos bírságot is kiszabhat a jogi követelményeknek nem megfelelő 

adatkezelőkre, például magánbiztonsági vállalkozókra.  

Ezt, a szakmát közvetlenül érintő kérdéskört vitatja meg októberben az országos 

konferencia. Az érdeklődők bővebb információt a www.szvmszk.hu honlapon találhatnak. 
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